LISTA DE MATERIAL 2020

2° ano - Fundamental I - Itanhangá
INÍCIO DAS AULAS: 10/02 (2ª feira)
REUNIÃO DE PAIS ESCOLARIDADE E SMART
06/02, quinta-feira, 8h - turno da manhã
17h - turno da tarde

MATERIAIS
1. Mochila (Com rodinhas)
2. Uniforme
● Blusa Mopi branca;
● Bermuda ou short-saia Mopi;
● Calça ou legging Mopi e casaco Mopi cinza; (Será permitido o uso de meia-calça nas
cores: branca, preta ou cinza sob o short-saia Mopi);
● Tênis ou sandália fixa aos pés;
● Uniforme da Motrix: blusa Motrix, short Motrix e tênis.
3. Material Didático
● Língua Portuguesa
Linguagens - 2º ano - 7ª edição
Autores: William Cereja e Thereza Cochar
ISBN : 978 855769207-7
Editora: Atual
Livros Paradidáticos
Quem vai salvar a vida?
Autora: Ruth Rocha
Editora: Salamandra
ISBN:978-85-16-10191-6
Os demais títulos serão informados no início dos trimestres.
● Matemática
Projeto Buriti Plus 2 - Matemática 1ª edição
ISBN: 978-85-16-11253-0
Editora: Moderna
● História
Projeto Buriti Plus – História 2 - 1
 ª edição
I SBN 978-85-16-11303-2
Editora: Moderna

● Geografia
Projeto Buriti Plus – Geografia 2 – 1
 ª edição
I SBN 978-85-11295-0
Editora: Moderna
● Ciências
Projeto Buriti Plus – Ciências 2 – 1
 ª edição
I SBN 978-85-11287-5
Editora: Moderna
● Inglês – Edify by Cultura Inglesa (à venda on-line)
→ 1° semestre:
Percy Lemon A
I SBN: 9788580783636
Editora: Learning Factory
→ 2° semestre:
 ercy Lemon B
P
  ISBN: Será informado posteriormente
Editora: Learning Factory
● Qualidade de vida:
 O caderno do Geraldo
 ISBN: 9
 78-858-021-349-2
Livro de Qualidade de Vida à venda na loja Mopi.
4. Material Complementar
● Agenda Mopi (os alunos receberão no início do ano letivo);
● 2 cadernos universitários grandes, brochura, de capa dura, 48 folhas, na cor azul, que serão
utilizados para Português e Matemática;
● 3 cadernos meia pauta, horizontal, espiral, na cor azul, 40 folhas, que serão utilizados para
Produção Textual, História/Geografia e Ciências;
● 1 caderno pequeno de capa dura, brochura, 48 folhas, na cor azul, para Inglês;
● 1 pasta fina com elástico da cor da série – azul escuro;
● 1 caixa de lápis de cor com 12 cores;
● 1 estojo de canetas tipo hidrocor, com 12 canetas finas e grandes;
● 1 estojo;
● 1 régua de 20 centímetros;
● 1 tesoura Mundial ou Tramontina de metal de cabo preto com a ponta arredondada e sem enfeites
(gravar o nome);
● 1 tubo de cola bastão branca;
● 1 caneta marca-texto, na cor amarela;
● 1 saco de Material Dourado de uso individual (identificar o saco e as peças com o nome do aluno).
OBS: Pedimos que o número de folhas dos cadernos seja respeitado, visando o controle de peso na
mochila.

5. Identificação do Material do Aluno
Todos os livros e cadernos deverão ser etiquetados no canto inferior direito. Conforme o exemplo:

6. Material para uso dos alunos dos Horários Smart e Integral
● 1 estojo ou necessaire com objetos de higiene pessoal (escova de dente e creme dental);
● Obs.: Os títulos do material Smart serão disponibilizados, eletronicamente, até o início das
aulas.
Obs.: Os títulos do material Smart serão disponibilizados, eletronicamente, até o início das aulas.
●

Nos dias de esporte, trazer, em uma bolsa complementar, o material necessário para a
prática esportiva escolhida, devidamente identificado. Posteriormente, seguirá uma circular
com mais explicações;

● 1 caderno de capa dura, na cor azul, brochura, 48 folhas, que deverá ser etiquetado no canto
inferior direito, apenas para os alunos do Horário Integral.
IMPORTANTE:
● Todo o material do aluno e o uniforme deverão ser marcados com o nome completo da
criança e a série, em local visível;
● O material de uso individual deve ser verificado diariamente, para que permaneça completo
durante o período de aula;
● No dia 10/02, o aluno deverá trazer os cadernos e pastas;
● No dia 11/02, o aluno deverá trazer os livros didáticos;
● Para sua maior comodidade, os materiais do aluno poderão ser adquiridos na Loja Mopi.
Telefone: 3433-3909. Todos os valores dos livros são tabelados pelas editoras.

